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Artista multimídia, filho de artista plástica; desde cedo Pablo convive 

com arte das mais diversas formas. Seu pai é amante da disco music e da época 

do vinil. Quando criança, PJ ganhava discos nas datas comemorativas. Ganhou 

seu primeiro toca discos por volta dos seis anos de idade. Dali em diante o 

contato com a música foi inevitável. 

Através de seu pai, acompanhou a disco music. PJ, porém, na época 

gostava mesmo de dub, de rock e punk, e do hip hop que efervesciam nos anos 

80. Viu o surgimento da música eletrônica no Sul do Brasil – morando em Porto 

Alegre, Balneário Camboriú e Curitiba até se mudar para São Paulo onde mora 

desde 1996. 

Seu contato com música eletrônica de pista começou realmente na 

rave da marca de cigarros em 1992 , onde Moby, Altern8 e Mau Mau mudaram 

sua ideia de como poderia ser a música. Desde então, esteve envolvido com 

diversos núcleos de festas e produção de música eletrônica: o início das festas 

especializadas em Porto Alegre no começo dos anos 90; o núcleo Full Moon; Quarta Quebrada e Fusion, projetos que 

levaram a música eletrônica underground ao público gaúcho numa época onde essa cultura era pouco difundida. Junto 

com ele: Alessandra Marder, Dani Breaks, Luciano Araujo e vários DJ’s locais viveram esse despertar da música 

eletrônica no sul do país. 

Em Curitiba frequentava o Legends e o Circus, único after hours da capital paranaense na época. 

Entretanto, foi em São Paulo, que PJ realmente descobriu a cultura dos grandes clubes e a indústria fomentada pela 

música. No final dos anos 90 em São Paulo, seu envolvimento com o techno foi bastante expressivo. Ajudou a 

desenvolver uma cultura transgressora junto com Miguel Fusco, Ronaldo Vetro, Rogério Dirruba, Mara Bruiser e Marcus 

Murdarah, entre outros. 

Em 2005 cursou Universidade de Música, e descobriu o mundo dos softwares para produção musical. Até 

então, PJ usava um groovebox, drum machines e sintetizadores. Na faculdade, conheceu Gabriel Rocca e Thiago Peduti, 

que lhe ensinaram o básico do Ableton Live e Logic. Assim Pablo Waldman começava sua jornada nos estudos de 

produção musical. 

Outros professores importantes para a carreira de Pablo foram: Thomas Gruetzmacher (Composiçao 
Musical), Erick Mark (História da Música), e Magal (Mixagem), além de Renato Lopes, que não foi seu professor na 
faculdade, mas que muito contribuiu para o desenvolvimento de seu gosto pela música eletrônica, tornando-se uma 
referência para ele. 
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Digital Art Professional 
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